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Klagevejledning  

- i forbindelse med afsluttende standpunktskarakterer i grundfag og uddannelses-

specifikke fag herunder afsluttende grundforløbsprøve – med særligt fokus på for-

år og sommer 2020 

 

Afgivelse af standpunktskarakter 

I henhold til EUD-nødbekendtgørelsen (BEK nr. 255 af 21/03/2020) §8, stk. 2, 3 og senere ændring 

til forskriften BEK nr. 626 af 16/05/2020 §7a vedr. ophøjelse af standpunktskarakter til prøveka-

rakter gives denne klagevejledning. 

 

En afsluttende standpunktskarakter gives når de fastsatte undervisningsdele i faget er gennem-

ført. Standpunktskarakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for un-

dervisningen på det tidspunkt, hvor karakteren gives. 

 

Mulighed for at klage 

En standpunktskarakter kan ikke umiddelbart påklages til Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tet (STUK) under Undervisningsministeriet, men en elev kan ”klage” over standpunktskarakter-

givningen først til vedkommendes underviser, som har afgivet karakteren, og hvis dette ikke har 

den ønskede effekt så dernæst til skolens ledelse. 

 

Klagefrist 

Klagen skal være skriftlig og indgivet til skolens ledelse senest 14 dage efter, at har modtaget sin 

karakter. Inden for de 14 dage skal eleven nå først at tale med vedkommendes underviser for at 

få ændret karakteren. 

 

Afgørelse af klage 

Når skolens ledelse har forholdt sig til elevens klage og besluttet sig for, hvilken konsekvens den 

skal have, træffer den en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Ledelsen skal forholde sig 

uvildig i sagen. 

 

Ledelsen kan enten 

1. afvise klagen, hvis den indeholder påstande, som er åbenlyst forkerte eller irrelevante, 

og hvis klagen er åbenlys grundløs. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

eller 

 

2. indhente yderligere oplysninger i sagen, herunder en skriftlig faglig udtalelse fra under-

viseren, hvor denne bedes forholde sig til de fremsatte påstande og argumenter og be-

grunde sin standpunktskaraktergivning. Herefter får eleven, der klager lov til at kom-

mentere den faglige udtalelse og ledelsen kan evt. også indkalde elev og underviser til 

møde om sagen, inden ledelsen træffer afgørelse i sagen. 

 

Afgørelsen meddeles eleven skriftligt og begrundet og kan have et af tre følgende udfald: 

 

1. Klagen afvises 

2. Underviseren pålægges at gennemføre en ny vurdering af elevens standpunkt 

3. Der gennemføres en alternativ bedømmelsessituation. 

   

Ledelsens afgørelse skal følge forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Herefter kan eleven klage over skolens afgørelse. Denne klage skal være modtaget på skolen 

senest 4 uger efter, at afgørelsen af klagen over standpunktsbedømmelsen er meddelt eleven. 

Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen inden 10 hverdage klagen til Sty-

relsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) ledsaget af skolens udtalelse. Forinden underretter 

skolen klageren om skolens stillingstagen til klagen og giver klageren en frist på en uge til at 

fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når klageren har givet eventuelle bemærkninger, 

eller når fristen på en uge er overskredet, sender skolen klagen til styrelsen. 
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